Protokół nr XXXV/2017
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach,
która odbyła się 4 października 2017 o godz.16:00
na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Sesję poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach – Marek Ciastoń

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący otwierając sesję powitał wszystkich przybyłych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący powiedział, że na wniosek Burmistrza prosi o wprowadzenie
dodatkowego projektu uchwały w sprawie usunięcia oczywistych omyłek pisarskich w
uchwale o przekształceniu szkoły zawodowej. Przewodniczący poddał zmieniony
porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 19 radnych. Obecnych na sesji 19 radnych.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący poinformował, że protokoły z sesji XXXII i XXXIII zostały przyjęte.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
Burmistrz zabierając głos odczytał zarządzenia jakie podpisał między sesjami.
Poinformował, że unieważniony został przetarg na wywóz odpadów komunalnych z
terenu gminy z uwagi na zbyt wysoką kwotę. Przetarg został rozpisany ponownie.
Planowane otwarcie ofert przewidywane jest na koniec października. Rozstrzygnięte
zostało postępowanie przetargowe na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół
publicznych oraz do zespołu szkół w Wieliczce. Podpisana została umowa na
stabilizację osuwiska w Ochmanowie, niedawno rozpoczęły się prace. Burmistrz
podkreślił, że mamy przy tym zadaniu wsparcie Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie
oceny jest przetarg na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu
„Centrum kompetencji zawodowych w powiecie wielickim”. Realizujemy ten projekt
wspólnie z powiatem. Burmistrz przypomniał, że mamy złożonych 291 wniosków o
wymianę pieców, na dziś podpisanych jest 49 umów. Mamy 6 reklamacji i 20
rezygnacji. Wykonanych zostało 65 audytów. Burmistrz poinformował, że
unieważniony zostanie przetarg na integrację transportu zbiorowego z transportem
indywidualnym czyli tzw. Park&Ride tj. budowa pięciu parkingów na terenie gminy.
Najtańsza przetargowa oferta to kwota o 10 mln. wyższa niż kosztorysowa. Będziemy
chcieli nieco zweryfikować plan oraz zakres planowanych prac i ponownie rozpisać
przetarg, tak żeby jeszcze zdążyć z podpisaniem umowy w tym roku. Zrobiona została
korekta do wniosku o PSZOKi, dalsza procedura powinna również ruszyć jeszcze w
tym roku. Złożyliśmy również odpowiedzi na uwagi do trzech projektów
rewitalizacyjnych tj. modernizacja MOA, boiska przy gimnazjum na ul. Szkolnej i
trzeci projekt tj. dworzec w Podłężu. Burmistrz poinformował, że być może zaistnieje
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konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej związana z brakiem płatności przez
generalnego wykonawcę – firmę PROINWEST- podwykonawcom, przy budowie
szkoły na Jazach. Burmistrz poinformował, że od 1 października zmieniła się
świąteczna i nocna opieka zdrowotna. Udało się przywrócić usługi przychodni przy ul.
Korczaka w Centrum Medycznym. Chcemy pozakontraktowo udostępnić w ramach
tej opieki, usługi lekarza pediatry. Burmistrz powiedział, że jest duży problem z
lekarzami na rynku pracy.
Radna Korabik powiedziała, że bardzo jej żal starych budynków w centrum
Niepołomic, które są wyburzane albo przebudowywane. Radna powiedziała, że nie
podoba jej się to że gmina nic w tej sprawie nie może zrobić. Burmistrz powiedział, że
gmina nie ma nic do tego jeżeli konserwator wyraził zgodę na przebudowę. Poza tym
jest to prawo właściciela, że może robić wszystko to, na co prawo mu zezwala.
Budynek starej apteki o której mówi radna był w bardzo złym stanie technicznym i
wymagał gruntownego remontu. Radny Juszczyński zapytał jak wygląda sprawa
asfaltowania dróg. Burmistrz powiedział, że firma jest obecnie na Woli Batorskiej i
ma małe opóźnienie z powodu warunków pogodowych, dodał, że do połowy listopada
powinniśmy zakończyć asfaltowanie.
5. Interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na
rok 2017.
Pani Skarbnik zabierając głos przedstawiła najważniejsze zmiany w uchwale
budżetowej gminy. Następnie protokół z posiedzenia komisji budżetowej odczytał jej
przewodniczący Wit Ślusarczyk.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało
16 radnych. Trzech radnych wstrzymało się od głosowania. Obecnych 19 radnych.
Uchwała została podjęta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niepołomice na lata 2017-2044.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Trzech radnych wstrzymało się od
głosu. Obecnych 19 radnych. Uchwała została podjęta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że jest to uchwała
dzięki której będziemy mogli rozliczyć częściowo zrealizowaną inwestycję tj. część
chodnika na osiedlu Jazy (od Domu dla niewidomych mężczyzn do ul. Kruczej).
Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na
sesji 19 radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy
Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Poinformował, że każdego roku Rada
podejmuje taką uchwałę na kolejny rok. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na sesji 19 radnych.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz poinformował, że o wyznaczenie
aglomeracji Niepołomice wnioskowały Wodociągi. Dzięki tej uchwale na większym
obszarze gminy można będzie prowadzić inwestycje korzystając z funduszy unijnych.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za
podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Gminy Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Projekt tej uchwały był poddany analizie
komisji zdrowia, sportu i opieki społecznej Rady Miejskiej. Komisja pozytywnie
opiniowała projekt uchwały. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za
podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Dwóch radnych głosowało przeciw. Jeden
radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. Obecnych 19 radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/407/17 Rady Miejskiej w
Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dofinansowania

wymiany

nieekologicznych

urządzeń

grzewczych

w

gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19
radnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego
używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2406/33 o pow. 0,3270 ha,
położonej w Niepołomicach).
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie burmistrz poinformował, że
nieruchomość której dotyczy uchwała jest to parking przy bloku nr 2 na ul.
Robotniczej, urządzony i wykorzystywany przez mieszkańców. Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Uchwała została podjęta. Obecnych 19 radnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego
używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas
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oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 290/24 o pow. 2,4865 ha,
położonej w Niepołomicach).
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że działka to teren
pastwiska przy ul. Portowej i Wałowej dzierżawionego przez pana Stanisława
Starostę w zamian za koszenie dwa razy w roku. Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie. Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Obecnych 19 radnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego
używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice- na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 290/25 o pow. 2,0412 ha,
położonej w Niepołomicach).
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się od
głosowania. Obecnych na sesji 19 radnych. Uchwała została podjęta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego
używania (w najem) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz poinformował, że uchwała
dotyczy instalacji masztu telefonii komórkowej ponieważ zasięg w tej części gminy
jest najsłabszy, a miejscami w ogóle go nie ma. Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się
od głosowania. Uchwała została podjęta. Obecnych 19 radnych.
17. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę
Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1061/1 o pow. 0,6017
ha, położonej w Niepołomicach)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, ze działka ta jest
niezbędna do budowy ścieżek rowerowych po wałach przy Wiśle. Cena to ok. 10 tys.
złotych. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy
użytkowania wieczystego.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz poinformował, że projekt
przygotowany jest na wniosek użytkującego. Przewodniczący poddał uchwałę pod
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głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się
od głosowania. Obecnych na sesji 19 radnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę
Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 898/14 o pow. 0,0799
ha, położonej w Niepołomicach)
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Burmistrz powiedział, że dotyczy to zakupu
nieruchomości pod budowę placu zabaw na osiedlu Zagrody. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na
sesji 19 radnych. Uchwała została podjęta.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy Niepołomice.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poinformował, że skargę na
burmistrza komisja uznała za bezzasadną. Uzasadnienie jest załącznikiem do uchwały.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała została podjęta. Za
podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych 19 radnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia oczywistych omyłek pisarskich w uchwale
nr XXXII/461/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Obecnych na
sesji 19 radnych.
22. Ogłoszenie podjętych uchwał.
Przewodniczący ogłosił powyższe uchwały za podjęte.
23. Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował, że radnym przekazany został apel w sprawie budowy
linii PKP na terenie gminy. Przypomniał również o obowiązku złożenia korekty do
oświadczeń majątkowych.
24. Zamkniecie XXXV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący zakończył obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Sesja zakończyła się o godz. 17:40
Protokołowała
Katarzyna Trzos- Panasiuk
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